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Høringsuttalelse: NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom 
regionale helseforetak 
 
Norges naprapatforbund setter pris på invitasjonen til å spille inn sine vurderinger i 
høringsrunden for NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. 
NNF har gjennomgått ovennevnte utredning og har følgende kommentarer: 
 

- Økte trygdekostnader bør ikke som i dag være en økt inntektspost for 
helseforetakene. Snarere tvert imot bør helseforetakenes innsats for å bidra til 
redusert sykefravær både gjennom offentlige og private aktører bli premiert/ 
være et incitament. 

- Gjennom en autorisasjon av naprapati vil en ny gruppe helsepersonell i Norge 
få mulighet til å behandle en større del av somatiske smerter, som i 2006 
utgjorde to tredeler av de totale kostnadene på 79,6 mrd. kroner. En slik tidlig 
behandling vil bidra til reduserte trygdekostnader. 

 
Generelle kommentarer 
Så langt NNF kan se, har utvalget foretatt en grundig gjennomgang av dagens 
inntektssystem, selv om det på flere områder anbefales ytterligere utredninger for å 
bedre datagrunnlaget. Tross uavklarte områder, mener utvalget å ha tilstrekkelig 
grunnlag for å foreslå betydelige omfordelinger for å rette opp tidligere skjevheter i 
fordelingen av basisbevilgninger til regionale helseforetak. 
 
Somatiske smerter  
Hovedandelen av ressursbruken innen spesialisthelsetjenesten går til somatiske 
tjenester. I 2006 utgjorde kostnadene 53,4 mrd. kroner eller om lag to tredeler av de 
totale kostnadene på 79,6 mrd. kroner. Somatiske tjenester omfatter tjenester som 
inngår i hele behandlingskjeden: diagnostisering, pasientbehandling og rehabilitering/ 
opptrening.  
 
”8.1.6 Utvalgets vurdering og forslag til ny behovsnøkkel for somatikk 
Befolkningens helsetilstand påvirker behovet for helsetjenester. Utvalget har 
undersøkt betydningen av flere helsetilstandsindikatorer. Analyseresultatene tilsier at 
dødelighet, legemeldt sykefravær, uføretrygd og rehabiliteringspenger er 
helseindikatorer som er forbundet med økt behov for sykehustjenester og derfor skal 
inkluderes i behovsnøkkelen for somatikk.” 
 



 
 
 

NNF mener at tidlig behandling av somatiske smerter kan gi raskere tilfriskning og 
bidra effektivt til å unngå langvarige smerter for pasienten og for å redusere 
kostnadene gjennom trygdeytelser for staten. 
 
Utvalget skriver videre under samme punkt  
 
”Et viktigere moment er at den innsats som helseforetakene gjør for å bidra til å 
redusere sykefravær mv vil slik variabelen nå står, gi reduserte inntekter for 
helseforetakene. Det gir gale insitamenter i forhold til sentrale politiske 
målsetninger.” 
 
Norges naprapatforbund støtter denne påstanden og mener også at dagens system gir 
helt feil insitamenter til helseforetakene også i forhold til økonomiske målsettinger. 
En tidlig behandling av somatiske smerter kan gi raskere smertelindring. Å ta tak i 
smertene tidlig og å unngå langvarige smerter vil føre til nedgang i utbetalte 
trygdeytelser. Et bredere Helse-Norge der man kan ta tak i somatiske smerter på et 
tidligere tidspunkt bør ikke være helseforetakene skadelidende. Det bør være et 
langsiktig mål. 
 
Trygdekostnader  
Det er en utstrakt bruk av uføretrygd i Norge som erstatning for arbeidsledighetstrygd. 
Dette er også påpekt av Hagenutvalget (boks 4.1 i NoU 2008:2). Bruk av 
trygdemottak (spesielt uføretrygd) som et fordelingskriterium kan derfor slå skjevt ut i 
Norge. I deler av landet kan det i større grad reflektere et behov for mer 
næringsvirksomhet enn spesialisthelsetjeneste. 
 
Naprapati bør få status som et autorisert alternativ også i Norge 
NNF vil foreslå at en autorisasjon av naprapati etter Helsepersonelloven også i Norge, 
vil gi et utvidet tilbud til en stadig økende etterspørsel etter muskel- og 
leddbehandling. Autorisasjon av naprapati vil gi økt valgfrihet for pasientene og et 
bredere helsetilbud på behandling og forebygging av somatiske smerter.  
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Naprapati er en yrkesgruppe som gir helsefremmende og effektiv muskel- og leddbehandling. 


